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ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
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สัญญำหรือข้อตกลง
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1 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ในพ้ืนท่ี 16000 16000 เฉพาะเจาะจง นายธีระ  สังมาสา นายธีระ  สังมาสา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
จังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ 16,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 16,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1/3/2561

วงเงินงบประมาณ
2 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน มีนาคม 2561         31,385.00         31,385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

(2525) จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ (2525) จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 02/03/2561
31,385 บาท 31,385 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างผลิตเอกสารแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี ร้าน ชัยธัช ก็อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ /ราคาท่ีเสนอ 70,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 70,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 06/03/2561
พ.ศ.2561 จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

4 เช่าห้องประชุมเพ่ือจัดโครงการประชุมติดตาม 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกษมกิจ จ ากัด บริษัท เกษมกิจ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ประสานและอ านวยการยุทะศาสตร์ข่าวกรอง /ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง  8,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 06/03/2561
แห่งชาติ ระหว่างวันท่ี 15-16 มีนาคม 2561 วงเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาบริการรถรถตู้ปรับอากาศ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด บริษัท ฉัตรแก้วทีม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เพ่ือปฏิบัติราชการ จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ 10,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 10,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 08/03/2561
 วงเงินงบประมาณ

6 เช่าห้องประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล แม่สอดฮิลล์ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล แม่สอดฮิลล์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
เพ่ือติดตามการด าเนินการและศึกษาสถานการณ์ จ ากัด พวงประสาทร/ราคาท่ีเสนอ จ ากัด พวงประสาทร/ราคาท่ี เสนอราคาเหมาะสมภายใน 08/03/2561
ความม่ันคงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5,000 บาท จ้าง 5,000 บาท วงเงินงบประมาณ
จังหวัดตากและตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี
จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย ระหว่างวันท่ี 
13-15 มีนาคม 2561

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ของ กบท. 10,300.00 9,991.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
จ านวน 1 งาน (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/03/2561

9,991.13 บาท 9,991.13 บาท วงเงินงบประมาณ
8 จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศเพ่ือเดินทางไปราชการ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล  น้อยแก้ว นายธนพล  น้อยแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

จังหวัดชลบุรี จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ 33,000 บาท /ราคาท่ีเสนอ 33,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/03/2561
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   7   เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1สขร 1
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9 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือปฏิบัติ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  แก่นแก้ว นายณรงค์  แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
ราชการ ระหว่างวันท่ี 14 - 16 มีนาคม 2561 /ราคาท่ีเสนอ 7,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 7,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13/03/2561
ของ สล.คปต. จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ของ สนผ. 3,000.00 2,746.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
จ านวน 1 งาน (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14/03/2561

2,746.69 บาท 2,746.69 บาท วงเงินงบประมาณ
11 จัดซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือจัดโครงการประชุมหารือ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาท นางนิติกาญจน์  พวงประสาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

ทางวิชาการด้านความม่ันคงระหว่าง สมช.กับ /ราคาท่ีเสนอ 24,900 บาท /ราคาท่ีจ้าง 24,900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16/03/2561
สถาบันคลังสมองของสหรัฐ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. วงเงินงบประมาณ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี 19-28 มีนาคม
2561 ของ กพอ. จ านวน 1 งาน

12 เช่าห้องประชุมเพ่ือใช้ในโครงการจัดประชุม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรช่ัน บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรช่ันมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษาและติดตาม จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท จ ากัด /ราคาท่ีจ้าง 5,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19/03/2561
การด าเนินการตามแนวทางการรักษา วงเงินงบประมาณ
ความม่ันคงสถาบันหลักของชาติฯ ร่วมกับ
ส่วนราชการในพ้ืนท่ีตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันท่ี
๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ของ สภน.
จ านวน 1 งาน

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ของ สภช. 7,000.00 5,745.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด บริษัท ซีโอแอล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
จ านวน 1 งาน (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ (มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/03/2561

5,745.56 บาท 5,745.56  บาท วงเงินงบประมาณ
14 จัดซ้ือของท่ีระลึกของ สภช. จ านวน 1 งาน 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาท นางนิติกาญจน์  พวงประสาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561

/ราคาท่ีเสนอ 15,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 15,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/03/2561
วงเงินงบประมาณ

15 จัดซ้ือของท่ีระลึกของ สภช. จ านวน 1 งาน 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นางนิติกาญจน์  พวงประสาท นางนิติกาญจน์  พวงประสาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
/ราคาท่ีเสนอ 9,600 บาท /ราคาท่ีจ้าง 9,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23/03/2561

วงเงินงบประมาณ
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16 โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์และ 19,100,000.00 1,910,000.00 ประกวดราคา 1.บริษัท พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 2.บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 08/2561
วัสดุห้องประชุม จ านวน 1 งาน อิเล็กทรอนิกส์ /ราคาท่ีเสนอ 19,269,000.00 บาท /ราคาท่ีจ้าง 19,100,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/03/2561

(e-bidding) 2.บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด วงเงินงบประมาณ
/ราคาท่ีเสนอ 19,125,000.00 บาท
3.บริษัท วงศ์สพัด จ ากัด
/ราคาท่ีเสนอ 18,329,100.00 บาท

17 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดท ามาตรฐาน 1,000,000.00 1,000,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 09/2561
ข้อมูลกลางเพ่ือการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านความ
ม่ันคง

/ราคาท่ีเสนอ 1,000,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 1,000,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/03/2561
จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

18 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศ 2,000,000.00 2,000,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 10/2561
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานสภา
ความม่ันคงแห่งชาติ

/ราคาท่ีเสนอ 2,000,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 2,000,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24/03/2561
จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

19 จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ ณ จังหวัดปัตตานี 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอับดลเลาะ หัสเล็ม นายอับดลเลาะ หัสเล็ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
ในโครงการประชุมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ข่าว /ราคาท่ีเสนอ 84,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 84,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/03/2561
กรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ใน วงเงินงบประมาณ
ประเด็นการข่าวกรองเพ่ือสนับสนุนการต่อต้าน
แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงและการ
สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์
ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค ๕ และพ้ืนท่ี
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันท่ี ๒ - ๕ เมษายน
๒๕๖๑ จ านวน 1 งาน

20 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือปฏิบัติ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  แก่นแก้ว นายณรงค์  แก่นแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ราชการ ระหว่างวันท่ี 30 มีนาคม 2561 /ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 2,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/03/2561
ของ สล.คปต. จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี/วันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม ๒๕๖1
ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
วันท่ี   7   เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖1

สขร 1สขร 1

21 ช่ารถตู้ปรับอากาศเพ่ืออ านวยความสะดวก 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิชาย  หมู่ปาน นายศักด์ิชาย  หมู่ปาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ให้กับเจ้าหน้าท่ีและผู้ร่วมเดินทางและการ /ราคาท่ีเสนอ 21,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 21,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26/03/2561
เดินทางตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีพักพิงผู้หนีภัย วงเงินงบประมาณ
การสู้รบจากเมียนมา บ้านแม่หละ  จังหวัดตาก
 ระหว่างวันท่ี ๒๙ - ๓๐ มีนาคม 2561
 ของ สภน. จ านวน 1 งาน

22 เช่าห้องประชุม เพ่ือใช้จัดประชุม 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561
เชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความเห็นในการ /ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 12,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/03/2561
จัดท า(ร่าง)แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการ วงเงินงบประมาณ
แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ในวันท่ี ๒
เมษายน ๒๕๖๑ ของ สภน. จ านวน 1 งาน

23 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ส าเนา 13,162.07 13,162.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโปร (ประเทศไทยป จ ากัด บริษัท ดูโปร (ประเทศไทยป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
ระบบดิจิตอล (กบส.) จ านวน ๑ รายการ /ราคาท่ีเสนอ 13,162.07 บาท /ราคาท่ีจ้าง 13,162.07 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29/03/2561

วงเงินงบประมาณ
24 จ้างเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 230,000.00 230,000.00 เฉพาะเจาะจง ZEB TRAVELS, PAKISTAN ZEB TRAVELS, PAKISTAN มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01/2561

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ณ สาธารณรัฐอิสลาม /ราคาท่ีเสนอ 230,000 บาท /ราคาท่ีจ้าง 230,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/03/2561
ปากีสถาน จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

25 จ้างบ ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด         53,500.00         53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด บริษัท ไอ วายด์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 02/2561
อาคาร สมช. และอาคาร 20 ช้ัน 3 จ านวน /ราคาท่ีเสนอ 53,500 บาท /ราคาท่ีจ้าง 53,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/03/2561
1 งาน วงเงินงบประมาณ

26 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าอาคาร สมช.         41,569.50         41,569.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 03/2561
จ านวน 1 งาน /ราคาท่ีเสนอ 41,569.5 บาท /ราคาท่ีจ้าง 41,569.5 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30/03/2561

วงเงินงบประมาณ


